
محصول تخصصی از سری راهکارهای مدیریت چیلرها، 
جهت مدیریت چیلرهای تراکمی مجهز به کمپرسور 

اسکرو تا چهار مدار

کیت کنترل چیلر تراکمی

v.ChillScrew سری 

کارا روش صبا
کرل ایران
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 Hanbell، Bitzer، قبیل  از  دنیا  در  اسکرو  کمپرسور  سازنده  بزرگ  های  رشکت  با  همکاری  تحت   CAREL رشکت  گرانبهای  تجارب  حاصل  محصول  این 

Refcomp و غیره است که به صورت گسرتده ای توسط رشکت های معظم بین املللی در تولید چیلرهای اسکرو آنها مورد بهر برداری قرار گرفته و در طی سالیان 

متامدی تکمیل و توسعه یافته است.

رشکت کارا روش صبا )کرل ایران( با اخذ مجوز تولید مندرج در پروانه بهره برداری و تحت نام برند ملی ویدا، این محصول را در قالب یک کیت شامل کلیه ادوات 

و تجهیزات الزم، و با بروز رسانی و بومی سازی سخت افزار و و نرم افزار عملکردی متناسب با نیاز واحدهای تولیدی داخلی، تحت نام کیت کنرتل چیلر تراکمی 

رسی v.ChillScrew، به صورت انبوه تولید و عرضه می مناید، که از پشتیبانی رشکت CAREL نیز برخوردار می باشد.

کیت v.ChillScrew قابلیت آنرا دارد تا بر روی چیلرهای اسکرو هواخنک و آب خنک از 1 الی 4 مدار )هر مدار یک کمپرسور( مورد استفاده قرار گرفته و 

کمپرسورها را چه به صورت مرحله ای )Step( و چه به صورت پیوسته )Stepless( مدیریت مناید.

قابلیت ویژه این محصول کنرتل داینامیک نقطه کار کمپرسور در داخل محدوده کاری )Envelope( آن بر اساس قرائت دامئی مقدار فشار ساکشن و دیسشارژ 

می باشد که نتیجه آن تضمین سالمت کارکرد کمپرسور و افزایش راندمان می باشد.

همچنین، توجه ویژه ای به قابلیت استفاده از صفحه منایشگر شده است. استفاده از مجموعه ای از منوهای گروه بندی شده بر اساس اجزاء سیستم باعث 

سهولت دسرتسی به تنظیامت دستگاه و پارامرتهای مدیریت آن می گردد.

قابلیت راه اندازی و استارت چیلر بر اساس رضایب PID مجزا از کارکرد دامئی چیلر و الگوریتم پیرشفته مربوط به پمپ دان و حفاظت در برابر یخ زدگی از جمله 

سایر امتیازات v.ChillScrew می باشد.

کیت v.ChillScrew در کنار سایر کیتها و ادوات مورد نیاز چون منایشگر، شیرآالت انبساط الکرتونیکی و درایوهای آنها و همچنین درایو کنرتل رسعت فنهای 

کندانسور تکمیل کننده نیاز مشرتیان خواهد بود.

• کنرتل یک الی چهار مدار )هر مدار یک کمپرسور(

)Step( و یا مرحله ای  )Stepless(قابلیت کنرتل کمپرسورها به صورت پیوسته •

• قابلیت چرخش کمپرسورها بر اساس FIFO، LIFO ساعت کارکرد

)Envelope( کنرتل کمپرسور بر اساس ناحیه کاری کمپرسور •

• قابلیت کنرتل ظرفیت کمپرسور توسط اینورترهای AC با توجه به مالحظات اعالم شده توسط رشکت سازنده کمپرسور

• کنرتل ظرفیت فن کندانسور از طریق کنرتل دور فن و یا به صورت خاموش روشن تا 3 گروه فن )چیلرهای تک و سه مدار یک گروه فن(

)Stand by قابلیت استفاده از کندانسور آبی با مدیریت 2 عدد پمپ )اصلی و •

• قابلیت تنظیم دو ست پوینت استارت و کارکرد دائم جهت کندانسور 

• کنرتل پمپ اواپراتور به همراه یک عدد Stand by با قابلیت تنظیم تاخیر زمانی بین روشن شدن پمپ و روشن شدن کمپرسور 

• کنرتل تدریجی افزایش ظرفیت برودت در زمان استارت

• قابلیت کنرتل شیر اکونومایزر و تزریق مایع

• قابلیت اتوماتیک تغییر ست پوینت بر اساس دمای بیرون و یا فرمان از طریق سوپروایزری

• کنرتل دیفراست و شیر چهارراهه )در مود هیت پمپ(

• قابلیت کنرتل فری کولینگ 

RS485\ModbusRTU و کیت رسویس ابری ویدا از طریق پروتکل BMS قابلیت اتصال به شبکه •

v.ChillScrew Series Compression Chiller Control Kit 

قابلیت ها
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v.ChillScrew مقادیر فشار ساکشن و دیسشارژ را به صورت پیوسته قرائت منوده و نقطه کار 

یا خارج  و  داخل  در  کار کمپرسور  نقطه  به  توجه  با  لحظه محاسبه می مناید.  در هر  را  کمپرسور 

محدوده کاری مجاز کمپرسور، v.ChillScrew اقدامات اصالحی را در جهت جلوگیری از خروج 

نقطه کار از این ناحیه و یا بازگرداندن نقطه کاری چیلر به داخل محدود به انجام می رساند.

با توجه به نامشخص بودن میزان بار درخواستی در زمان استارت، v.ChillScrew کنرتل ظرفیت 

PID مجزا به انجام می رساند. نخستین PID دارای رضیب انتگرالگیری باالتر و در  چیلر را با دو 

PID راه اندازی، در حالت کارکرد  نتیجه لختی بیشرت است. پس از بارگیری اولیه سیستم توسط 

دامئی به تغییرات بار پاسخی رسیع داده می شود تا دمای خروجی آب تا حد ممکن به ست پوینت 

نزدیک باشد.

v.ChillScrew دارای قابلیت پمپ دان در زمان استارت یا شات داون و یا هردو می باشد. پمپ 

دان متضمن آن است که در صورت جمع شدن مایع در داخل اواپراتور در زمان خاموشی سیستم، 

از ورود این مایع به داخل کمپرسور جلوگیری به عمل آید. چه در حالت استارت که طی آن بدلیل 

استارت پمپ گردش آب، تبخیر مربد داخل اواپراتور باال می رود و چه قبل از شات داون، شیر 

انبساط یا شیر سلنوئید بسته شده و کمپرسور اقدام به ایجاد خالء در اوپراتور می کند تا از خروج 

مربد از اواپراتور اطمینان حاصل شود.

v.ChillScrew قابلیت آنرا دارد تا بر اساس دمای اشباع اواپراتور، در کوتاه ترین زمان ممکن و با 

دقت بسیار باال احتامل یخ زدگی کویل اواپراتور را تشخیص داده و از آن جلوگیری به عمل آورد.

envelope  کنترل

کنترل ظرفیت

کنترل پمپ دان

عملکرد آنتی فریز بر اساس دمای اشباع اواپراتور
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v.ChillScrew آشنایی با کیت کنترلی

کیت کنرتلی شامل واحد کنرتل دارای برنامه استاندارد به همراه ادوات زیر است:

• سنسور دمای آب رفت و برگشت به همراه غالف سنسورها                        • سنسور دمای خط دیسشارژ

• سنسور فشار خط دیسشارژ                                                                          • سنسور دمای بیرونی

همچنین در تصاویر زیر، دیاگرام ساختار هیدرولیک و کنرتل کیت کنرتل v.ChillScrew در دو مدل تک مدار و دو مدار قابل مشاهده است.

توضیحات

چیلر تک مدار

چیلر دو مدار

چیلر سه مدار

چیلر چهار مدار

Master کنرتل  واحد 

v.Chill-SCHM-100

v.Chill-SCHZ-200 / v.Chill-SCHZ-201

v.Chill-SCHZ-200 / v.Chill-SCHZ-201

v.Chill-SCHZ-200 / v.Chill-SCHZ-201

Slave کنرتل  واحد 

-

-

v.Chill-SCHM-100

v.Chill-SCHZ-200 / v.Chill-SCHZ-201

در صورت آنکه عملکرد کمپرسورها در هر مدار چیلر تولیدی بصورت استپلس باشد الزم است از مدل های 

v.Chill-SCHM-100 و v.Chill-SCHZ-201 استفاده شود.

کیت های کنرتل v.ChillScrew قابلیت آنرا دارند تا بصورت Master/Slave در کنار هم قرار گرفته )تا دو کنرتلر( و چیلرهای اسکرو سه و چهار مدار را 

نیز کنرتل منایند.

دیاگرام ساختار هیدرولیک و کنرتل کیت v.ChillScrew رسی 100 جهت چیلرهای تک مدار

دیاگرام ساختار هیدرولیک و کنرتل کیت v.ChillScrew رسی 200 جهت چیلرهای دو مدار 
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 EVDE51KIT10* با رنج درخواستی( تحت کد سفارش( پروب های دما و فشار  این محصول شامل  با  الکرتونیک مرتبط  انبساط  کیت درایو شیــــــــــــــــر 

 )فاقد خازن اولرتاکپ( *EVDE51KIT20 )مجهز به خازن اولرتاکپ( با حذف شیر برقی جهت هر مدار با ارائه خدمات کانفیک پارامرتهای آنها 

عرضه می شود. 

کیت درایو شیر انبساط الکترونیک

جهت تکمیل راه حل پیشنهادی متناسب با سفارش و نیاز سیستم، تجهیزات مرتبط به پیشنهاد اضافه خواهند گردید. بخشی از این تجهیزات به منظور 

افزایش تعامل مابین اجزاء مختلف سیستم و کنرتل بهینه، از طریق شبکه ارتباطی رسیال با کنرتلر در ارتباط می باشند.

شامی زیر ساختار شبکه کیت کنرتلی v.ChillScrew را در قالب یک دیاگرام منایش می دهد که در آن درایو شیرآالت انبساط و منایشگر سیستم از 

طریق شبکه رسیال با کنرتلر در ارتباط می باشند.

همچنین کیت کنرتلی v.ChillScrew قابلیت آنرا دارد تا از طریق پروتکل RS485/ModbusRTU به شبکه BMS ساختامن متصل شده و همچنین 

با استفاده از درگاه های v.CloudGate رسی 100 و 200 اقدام به ارائه خدمات از راه دور منوده و امکان نظارت و مانیتورینگ را جهت تیم خدمات 

سازنده و یا کارفرما فراهم منود.

v.ChillScrew دیاگرام ساختار شبکه کیت کنترلی



6

درایو مخصوص کنرتل رسعت فن های کندانسور سه فاز رسی FCR با جریان نامی موتوری 6 الی 40 

آمپر در 5 مدل جهت کنرتل گروهی فن ها متناسب با ساختار کندانسور و تعداد فن های تعبیه شده 

در هر مدار بر اساس فشار دیسشارژ مربد مورد استفاده قرار می گیرد که عملکرد پایدار کندانسور در 

بار متغیر و کاهش مرصف انرژی را در مقایسه با کنرتل دو وضعیتی ON/OFF موجب می گردد.

داریو کنترل سرعت فن های کندانسور سه فاز 

منایشگر pGDeمنایشگر pGDX )بصورت آپشن(

منایشگر متنی گرافیکی رسی pGDe  یا pGNE   با 64*132 پیکسل مجهز به بازر جهت مانیتورینگ محلی و تنظیم کامل کلیه پارامرتهای ساختاری و 

عملکردی کیت چیلر اسکرو مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین در صورت سفارش، ارائه منایشگر رنگی PC based با صفحه قابل ملس در سایز 4.3 و 

7 اینچی جهت کیت چیلر اسکرو یک یا دو مداره با امکان مانیتورینگ محلی و تنظیم پارامرتهای عملکردی امکان پذیر می باشد.

نمایشگر 

کیت شیر انبساط الکترونیک

کیت شیــــــــر انبــــــــساط الکتــــــــــــــــرونیک مرتبــــــــط با ایــــــــن محصول شــــــــامل شیــر با استاتور دوقطبی و کانکتـــور مخصــــــــوص با کابل های اتصالی به طول 3  و 6 متـر

)با توجه به سایز شیــــــــر( تحت کدهای  ذیل جهت هر مدار با ارائه خدمات سایزینگ آنها عرضه می شود.

مدل درایو

FCR3064020

FCR3094040

FCR3124020

FCR3204020

FCR3404020

)A( ماگزیمم جریان نامی

6

9

12

20

40

کیت کنرتلی

E 3 V K I T 1 0 0 - 4 5 S S R

E 3 V K I T 1 0 0 - 5 5 S S R

E 3 V K I T 1 0 0 - 6 5 S S S

E 4 V K I T 1 0 0 - 8 5 B W T

E 4 V K I T 1 0 0 - 9 5 B W T

E 5 V K I T 1 0 0 - A 2 A S T

E 5 V K I T 1 0 0 - A 5 A S T

E 6 V K I T 1 0 0 - A 8 A S V

E 6 V K I T 1 0 0 - B 2 A S V

E 7 V K I T 1 0 0 - B 4 A S Z

E 7 V K I T 1 0 0 - C 1 A S Z

طول کابل )مرت(

3

3

3

6

6

6

6

6

6

6

6
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اینورترهای AC چند منظوره

اینورترهای AC به دلیل استفاده گسرتده از موتورهای القایی AC در اجزای مدار تربید )فن ، پمپ و کمپرسور(، انعطاف پذیرترین و جامع ترین راه حل 

برای اطمینان از رصفه جویی قابل توجه مرصف انرژی است. اینورتر می تواند رسعت موتور و در نتیجه مرصف انرژی را، در صورت عدم نیاز به حداکرث 

ظرفیت، کاهش دهد.

• رصفه جویی در انرژی: کاهش رسعت چرخش به معنای مرصف انرژی کمرت است.

• ثبات بهرت: کنرتل دور کمپرسور، کنرتل بهرت دما را امکان پذیر می کند.

• انعطاف پذیری عملکرد: به دلیل استفاده گسرتده از موتورهای AC سنتی در بازار، می توان از این محصول در بسیاری از کاربردها استفاده منود.

Modulating
range(1)

60-100%

MIN allowed
capacity(2)

50%

MAX allowed
capacity(2)

140%

)1( در این بازه دور موتور، کمپرسور عملکرد با ثباتی داشته و COP تقریباً ثابت باقی خواهد ماند

)2( این دور از موتور قابل دسرتسی است اما تنها برای مدت زمان کوتاهی می توان در آن باقی ماند )بین 5 الی 60 دقیقه( و COP آن تا حدودی کاهش 

خواهد یافت.

)3( محدوده تغییرات دور کمپرسور به طور کلی به کارایی فصلی مربوط می شود. هرچه این محدوده بیشرت باشد، COP فصلی بیشرت است.

1

2

3

4

1

2

3

4

MATERIAL – MATERIALE

REV DESCRIPTION – DESCRIZIONE

DRAWN BY – DISEGNATO DA

DRAWN BY – DISEGNATO DA DATE – DATE dd / mm / yyyyAPPROVED BY – APPROVATO DA

APPROVED BY – APPROVATO DA

DATE – DATE dd.mm.yy

DATE – DATE dd.mm.yy

GM

SHEET – FOGLIO

CODE – CODICE

DRAWING NO – DISEGNO N°

PROJ – PROG

REV

WEIGHT – PESO NAME – DESCRIZIONE

SCALE – SCALA

_

1:1

Digital printing

mm

±0,2

_

A. Crivellaro

_

29.01.16

29.01.16

_

1/1

6235180AXX

35180AXX

-

R0

White adhesive vinyl
glossy laminated

Sticker Driven by CAREL

FINISH – TRATTAMENTO TOL

DIMENSIONS – QUOTE SIZE – DIM

1

2

3

4

1

2

3

4

CBA

Il presente disegno è di proprietà CAREL, la cessione a terzi, la copia e l'uso non autorizzato potrà essere perseguito ai sensi di legge. This drawing is the propriety of CAREL; distribution to third parties, reproduction or any other unauthorised use of such will be pursued to the extent of the law.

C0 - M100 - Y100 - K0
Pantone 485 C

C40 - M40 - Y40 - K100
Pantone Black C

100 mm

75
 m

m

106 mm



سامانه نظارت ویدا یک سامانه دیجیتال هوشمند برخط تحت وب مجهز به رسور ابری با برنامه مانیتورینگ 

و نظارت از راه دورReliable Enhanced Data( RED( رشکت کرل ایتالیا جهت نظارت و مانیتورینگ 

هوشمند سایت های مشرتی ، ارائه خدمات عادی و فوق عادی و رسویس و نگهداری تجهیزات از راه دور 

با استفاده از واحدهای نظارت محلی رسی Boss & Boss mini با تعبیه درگاه ارتباطی با اینرتنت و واحد 

نظارت محلی وایرلس مجهز به سیم کارت دامئی رسی Vida Cloudgate-200 با استفاده از تکنولوژی 

اینرتنت اشیا IoT میباشد.

سامانه ابری ویدا ، شبکه رسویس دیجیتال )IoT( مشرتیان ویدا VDIS )Vida Digital IoT Servives( با 

استفاده از شبکه ارتباطات نسل چهارم موبایل 4G جهت ارائه خدمات پشتیبانی از راه دور در زمان تست و 

راه اندازی تجهیزات تولیدی در کارخانه و محل پروژه می باشد که با استفاده از کلود کیت وایرلس ویدا رسی 

100  مدل  **-v.CloudGate-100  مجهز به برنامه نرم افزاری پشتیبانی آپلود شده تحت تکنولوژی اینرتنت 

اشیا IoT، با اتصال به واحد کنرتل از طریق پورت RS485 Modbus RTU و یا Modbus TCP/IP و ارتباط 

اتوماتیک با سامانه ابری جهت تیم خدمات پس از فروش تولیدکنندگان خدماتی ماوراء چهارچوب های رایج 

در بازار را عرضه می مناید.

جهت  اطالعات بیشرت لطفا به بروشور سامانه های رسویس ویدا مراجعه فرمایید.

v.Service سامانه سرویس ویدا

سامانه رسویس ویدا یک درگاه تحت وب جهت ارائه رسویس و خدمات پشتیبانی، آموزشی، تخصصی و 

محلی  برخط جهت محصوالت عرضه شده می باشد که مجهز به کلیه امکانات مورد نیاز جهت ترسیع در ارائه 

خدمات مورد نیاز مشرتی است. خدمات در سه سطح پایه ، نقره ای و طالیی ارائه خواهد گردید که جزئیات 

آن متعاقباً از طریق درگاه ویژه در سامانه اطالع رسانی خواهد شد.

v.RED سامانه نظارت ویدا

 v.Cloud سامانه ابری ویدا

v.Cloud

4G

NEW
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